
 

 

 
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 
 

VERGADERING DONDERDAG 1 JUNI 2017 
Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

 

Aanwezigen en Afwezigen  

Aanwezig: 
Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester. 

Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons. 

De heren C.A. Lok, A.A.B. Theunis, J.A.M. Verbraak, wethouders. 

De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), M.J.G. Heessels (SP), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks),  A.G.A. 

van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA). 

De heren: M.J. van der Aa (SP), M. Aygün (CDA),  J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems (Nieuwe 

Democraten), G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers 

(VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst),  H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), M.A.C.M.J. van 

Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van Heumen 

(SP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), B. Missal (SP), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), K.A. 

Raggers (D66), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VVD), 

J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap (PvdA).  

Afwezig:  
De dames: mevr. M.C.J. Frijters (VVD), mevr. A.W. Oudhof (SP). 

De heren: dhr. A. van Gestel, dhr. C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), dhr. A.A.M. Mol (CDA). 

Wethouders: mevr. S.D.A.H. Schenk-Dekkers en dhr. C.A.E.M. van Poppel. 

1. Opening   
De VOORZITTER: Goed. Dames en heren. Dames en heren, als u uw plaatsen zou willen innemen dan open ik bij deze de 

raadsvergadering en heet u allen welkom. Ik meld even afwezig de leden van u raad mevrouw Oudhof, mevrouw 

Frijters, de heer Janssen, de heer Mol en de heer Van Gestel. Vervolgens hebben wij dit keer ook gasten van de raad, die 

hebben we om 18.30 ontvangen mevrouw De Beer, de heer Boons vanuit de raad, de griffier en ondergetekende. En ik 

heet dan ook welkom de heer Witteveen, mevrouw en meneer Zeriouh ik zal oefenen, ja. De heer en mevrouw 

Wagemakers en de dames van Buijten. U in het bijzonder zeer welkom in onze raad. 

Dat gezegd hebbende hiermee de opening. 

 



 

 

2. Vaststellen Raadsagenda 

De VOORZITTER: Het vaststellen van de raadsagenda. Kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen? Niemand daarover 

het woord? Niemand? Dan gaan wij de agenda langs deze weg afwikkelen.   

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 18 mei 2017 
De VOORZITTER: Agendapunt 3, het vaststellen van de besluitenlijst van uw vergadering van 18 mei jongstleden. Er zijn 

bij de griffie geen amendementen binnengekomen. Mag ik ervan uitgaan dat u instemt met het verslag, instemt met de 

besluitenlijst? Dat is het geval. Dan is dat vastgesteld. 

 

4. Schriftelijke vragen 

a. Afhandeling beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER: Gaan we naar agendapunt 4, de afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen. Uit de 

inventarisatie van de griffie is een drietal vragen aangegeven waarop nog een nadere vraag mondeling gesteld gaat 

worden. Ik controleer even of die onderwerpen kloppen inzake afvaldump Antoniusstede, aanleg glasvezel in het 

buitengebied en inzake kerncentrale Doel. Dat klopt dat zijn die drie? Dan beginnen wij bij de eerste inzake afvaldump 

Antoniusstede. Ik kijk even naar de fractie van de VLP. Ja, ga uw gang.  

 

De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter, allereerst…  

 

De VOORZITTER: De heer Brouwers, ja. 

 

De heer BROUWERS: Dank u wel voor het beantwoorden van de vragen. Wij zien afgelopen weken steeds meer dump 

bij de Antoniusstede. Wij zien dat nu ook dat toen ze hadden gecontroleerd. Onze vraag is van hoe denkt de wethouder 

erom om eventueel cameratoezicht daar te plaatsen om zo ook de pakkans groter te maken.  

 

De VOORZITTER: Wethouder Theunis. 

 

De heer THEUNIS: In hoeverre dat tot de mogelijkheden behoort dat moet ik even bekijken, zal ik ook overleggen met 

de cameraman binnen ons college, zijnde de burgemeester of dit eventueel tot  de mogelijkheden behoort. Maar ik kan 

dit nu niet zeggen, maar we zullen er zeker naar kijken.  

 

De VOORZITTER: Komen we dus nog op terug om dat aan u te beantwoorden na even overleg daarover. Vervolgens 

aanleg glasvezel in het buitengebied. Roosendaalse… de heer De Regt. Ga uw gang. 

 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Bedankt de wethouder voor de beantwoording van de vragen. In januari 2016 

hadden we al eerder gevraagd naar de bekabeling in het buitengebied, de aanleg van glasvezel. U gaf toen aan dat 

medio 2017 wellicht Roosendaal aan de beurt kon zijn. Nu blijkt uit de beantwoording dat u medio 2016 dat Mabib al 

min of meer afgehaakt was. Ja wij vinden dat bijzonder jammer dat wij dat nu pas horen. Onze vraag is eigenlijk wat is er 

sinds dat bericht medio 2016 gebeurd en wat heeft u nog gedaan om toch Roosendaal bekabeld te krijgen in het 

buitengebied.  

 



 

 

De VOORZITTER: Wethouder Verbraak. 

 

De heer VERBRAAK: Voorzitter, in de tussentijd is er heel veel gebeurd. Ik zal dat nu hier allemaal niet herhalen. Wat we 

nu in ieder geval al met de stand van heden opgepakt hebben is dat we binnen de regio nu met de gemeentes samen 

gaan zitten om te kijken of we afspraken kunnen maken over de voorwaarden om door Mabib de bekabeling in de 

glasvezel in het buitengebied aan te leggen. Dat is de stand van heden. Dus we komen zeer binnenkort met de 

portefeuillehouders Economische Zaken bij elkaar en nemen zelf het initiatief naar Mabib toe. 

 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Inzake Doel ook Roosendaalse Lijst, de heer De Regt. Ga uw gang. 

 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. U ook bedankt voor de beantwoording van de vragen. U heeft het in de 

beantwoording over feiten en fabels. Feit is wel dat de veiligheidsvergunning voor Doel is geweigerd en feit is ook dat 

we daar niet van in kennis zijn gesteld ondanks de vele informatiekanalen die u zegt dat er toch zijn. Dus ja, dat vinden 

wij toch wel bijzonder jammer om dat te vernemen en onze vraag is eigenlijk wat vindt u daar zelf van. En mijn vraag is 

eigenlijk ook hoe het gaat met de voortgang van die vergunningverlening of dat nog goedkomt, want er waren heel veel 

mankementen gesignaleerd.  

 

De VOORZITTER: Ja, wat ik er zelf van vind is niet zo heel relevant. Ik weet ook niet of, want u baseert zich wellicht op de 

krant, of dat klopt dat er geen veiligheidsvergunning is afgegeven. Ik waag dat gewoon echt zeer te betwijfelen. En dat 

de Belgische overheid mij niet belt ja dat begrijp ik. Omdat ons motorblok heet Veiligheidsregio West-Brabant in de 

persoon van collega burgemeester van Woensdrecht de heer Adriaansen en hij ook met de Minister heeft gesproken 

daarover. En nou ja wat ik u ook geantwoord heb even los wat Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen eigenstandig 

menen te moeten doen, ik neem daar kennis van. Maar wij zijn echt op de lijn binnen de veiligheidsregio’s Midden- en 

West-Brabant en overigens Zeeland. Collega Borsele is uiteindelijk degene die coördineert in onze regio. En ik heb er alle 

vertrouwen in dat die communicatielijnen ordentelijk verlopen. En ja we hebben natuurlijk afgesproken met Doel dat ja 

als zelfs daar een lampje op het parkeerterrein niet brandt ja dat dat meteen gemeld wordt. Lang leve de transparantie, 

maar ook dan lang leven. De raadsvragen die natuurlijk dan weer gaan komen, dus ja het komt wel een beetje als een 

boemerang terug dat er ook niets meer in Doel lijkt te kunnen gebeuren of een aantal mensen in de regio staan op hun 

achterste benen. Dan denk ik van ja wees ook wel roep ik u op, maar het is uiteraard aan u om het allemaal ook wel in 

nuances te blijven zien. Want we hebben er ook niets aan om onze bevolking ja steeds ook wat ongerust misschien ook 

te kunnen maken door allerlei uitingen in de media die ook niet werkelijk bijdragen aan de discussie over deze 

problematiek. En zoals wij het hebben georganiseerd ons college gelooft daar heilig in dat dat op zichzelf de goede weg 

is om de zaak continu onder de aandacht te houden. En de collega Adriaansen heeft onlangs ik geloof dat ik u dat ook 

geantwoord heb, gesproken met de Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en hij zal daarover 

binnenkort in onze veiligheidsregio een terugkoppeling geven. En ik geloof dat ik dat ook wel geantwoord heb dat ik u 

ook dan gaarne een terugkoppeling geef van zijn terugkoppeling. Zodat ik u continu voortdurend, daar hoef ik geen 

raadsvraag voor te hebben dat doe ik eigenstandig, dat ik u voortdurend op de hoogte houd van de ontwikkelingen. Ja 

en leuker en interessanter en spannender kan ik het ook niet maken. Maar ik hou u echt voortdurend geïnformeerd. 

Maar dan moet het wel over iets meer gaan dan een kapotte lamp op het parkeerterrein. Oké, als voorbeeld. Goed, ik 

was overigens nog vergeten te melden u mist twee wethouders, wethouder Van Poppel en wethouder Schenk. Die zijn 

om moverende redenen vanavond niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn. En het bespreekstuk Vitale Wijk en 

Dorpen derde trance zal worden gedaan door wethouder Theunis. Dus dan weet u dat even volledigheidshalve.  

  



 

 

 5. A-CATEGORIE 

a. Voorstel 25 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Stadsoevers 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan de hamerstukken, agendapunt 5. 5.a. gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 

Stadsoevers. Wil een uwer daarover een stemverklaring afleggen. Dat is niet het geval. Dan is dat voorstel bij hamerslag 

aanvaard. 

 

b.Voorstel 26 Eerste wijziging Legesverordening Roosendaal 2017 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.b de eerste wijziging Legesverordening Roosendaal 2017. Een uwer behoefte aan een 

stemverklaring op dit punt? Niemand? Aldus besloten. 

 

c.  Voorstel 27 5e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West Brabant 
De VOORZITTER: 5.c 5e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant. Een uwer 

behoefte om daar nog iets over te zeggen? Niemand? Dan is ook dit voorstel bij hamerslag aanvaard.  

 

6. B-CATEGORIE 

a. Voorstel 28 Vaststelling bestemmingsplan De Stok fase 2 en 2a 
De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan agendapunt 6. Agendapunt 6.a handelend over het vaststellen van het 

bestemmingsplan De Stok fase 2 en 2a. De heer Heeren van de fractie van de VLP heeft het woord gevraagd. Ga uw 

gang. 

 

De heer HEEREN: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Een week geleden in de Commissievergadering hebben wij dit 

onderwerp ook behandeld. Ik heb daar aangegeven dat de VLP vanuit een verkeersveiligheid bezwaren had tegen het 

plaatsen van de lichtmast. Ik kan dus een hoop zaken herhalen, maar dit is in de kern waar het om draaide. De raad met 

name de Nieuwe Democraten hebben toen aangegeven we willen graag wat onderbouwing. Die heb ik u toegezonden 

in de vorm van een rapport van Rijkswaterstaat waar zover ik het lees geen twijfel over bestaat dat volgens hun 

richtlijnen eigenlijk geen ruimte op die plaats is om lichtmasten te plaatsen. Vandaar dat wij een amendement in willen 

dienen. En die wil ik bij deze indienen. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 1 juni 2017 gehoord 

hebbende de beraadslagingen over het raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan De Stok fase 2 en 2a. Besluit als 

beslispunt 1 vast te stellen het bestemmingsplan De Stok Fase 2 en 2a, NL.IMRO.1674.2081DESTOKFASE2, vervat in de 

bij dit besluit behorende verbeelding, regels toelichting en bijbehorende inspraak- en overlegrapportages. Toe te 

voegen: Met dien verstande dat de reclamemast uit het bestemmingsplan wordt geschrapt. Namens de VLP, Jos Heeren 

en medeondertekend door GroenLinks Klaartje Koenraad. 

 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1, heet  “Raadsvoorstel bestemmingsplan De Stok 2 en 2a” en 

maakt onderdeel uit van de beraadslaging.  

 

De heer HEEREN: Ja, ik hou van kort en krachtig, dus dit is mijn betoog ook ja. 

 

De VOORZITTER: Ja, oké, dank je wel. U was de enige die in eerste termijn het woord had gevraagd dan lijkt het mij goed 

om de wethouder een reactie te vragen op dit amendement en dan kunnen we daarna een tweede termijn kijken. 

Wethouder Theunis. 

 

De heer THEUNIS: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hou het ook graag kort en krachtig uiteraard van maar eerst even 



 

 

procedureel. Ik heb begrepen, ik word nu geconfronteerd met een amendement zonder weinig toelichting erin. Ik heb 

begrepen dat het amendement met toelichting al enkele dagen geleden ook is rondgestuurd naar u raad, voorzitter. En 

ik mis toch wel een beetje ook dat het ook gestuurd wordt naar een portefeuillehouder die daar met z’n ambtenaren 

dan ook even naar kon kijken. Want ik denk dat het vanavond ook wel wat had kunnen besparen. En dat zal ik u even 

toelichten het gaat, als het gaat om het amendement dan kan ik dat heel kort en krachtig ontraden. En wel om de 

volgende reden, kunt u misschien gelijk meenemen als u even luistert. En dat is op de eerste plaats had ik kunnen 

aangeven 2004 heeft de gemeente Roosendaal een privaatrechtelijke overeenkomst aangegaan met Rosada waarin 

staat dat de gemeente Roosendaal een inspanningsverplichting heeft zich zal inspannen tot het plaatsen van deze 

reclamemast. Dat houdt in dat het niet slim zou zijn om van de zijde van Roosendaal de stekker eruit te trekken. Dat 

moet je niet doen want dan komt je echt schadeplichtig in de problemen. Om die reden wil ik dit amendement ook 

krachtig ontraden. Niet aannemen dus. Maar punt twee en dat gaat nog veel verder de heer Heeren verwijst naar 

richtlijnen van Rijkswaterstaat, hun richtlijnen. Rijkswaterstaat heeft een zienswijze ingediend, dus als er een instantie is 

die een zienswijze indient op zijn eigen richtlijnen, dat beoordelen is het juist ook Rijkswaterstaat lijkt me. Lees ook de 

zienswijze van Rijkswaterstaat. En naar onze mening is ook en tot dusver de mening van Rijkswaterstaat hebben we aan 

die zienswijze met de aanpassingen van de reclamemast, hebben we daar ruimschoots aan voldaan. Ergo hoeven we 

eigenlijk niet aan te nemen dat in deze fase Rijkswaterstaat hier bezwaar tegen gaat indienen. En wie kan het naar mijn 

inziens beter beoordelen zijn eigen richtlijnen dan Rijkswaterstaat zelf. Met andere woorden dit amendement absoluut 

ontraden, niet aannemen. 

 

De VOORZITTER: De heer Heeren, interruptie. 

 

De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wilde eerst even reageren op het eerste puntje van de 

wethouder. Ik wilde vragen of hem bekend was dat de griffie inderdaad mijn amendement doorgestuurd had naar hem, 

inderdaad al een paar dagen geleden. Dus de opmerking dat het onbekend was bij hem bevreemdt mij, maar dat laat ik 

graag voor de wethouder over. Tweede punt wil ik ook even reageren… 

 

De heer THEUNIS: Nee, nu ben ik heel scherp en dan moet u goed luisteren. Wij gaan hier respectvol met elkaar om. Dat 

ik getipt wordt op het feit door vanuit de raad er is een amendement met een toelichting rondgestuurd dat vind ik niet 

relevant. Vervolgens moet ik contact opnemen met de griffie is dat inderdaad rondgestuurd, dan komt het van de 

griffie. Het gaat erom dat het uw verantwoordelijkheid is om mij in een respectvolle verhouding in stelling te brengen 

om mij in de positie te brengen om te reageren. En niet dat ik er omdat ik getipt wordt er zelf achteraan moet gaan. Zo 

moeten wij niet met elkaar omgaan. 

 

De VOORZITTER: De heer Heeren. 

 

De heer HEEREN: Ik constateer dat het bij u bekend was. Dan wil ik even het andere punt waar u zegt van dat er 

toezeggingen gedaan zijn richting Rosada. Kunt u iets verder toelichten wat dat betekent. U begon over schadeclaims en 

dergelijke. In wat voor een bedragen moeten wij daar denken, hoe moeten wij daarmee omgaan? 

 

De heer THEUNIS: Voorzitter, dat ga ik niet doen, want dat bedoel ik ook juist. We hebben een Commissiebehandeling 

gehad van dit onderwerp. We zijn in dit huis in de raadsvergadering om besluiten te nemen. Als u nu met mij het debat 

of informatie gaat vragen dan denk ik dat de voorzitter het met mij eens is dat u dat eerder had moeten doen. Nogmaals 

u komt met een amendement, u vraagt nu mijn vragen over een privaatrechtelijke overeenkomst. Die heb ik natuurlijk 

niet paraat, die heb je ook niet, die had ik wel paraat kunnen hebben tijdens de Commissiebehandeling of de vragen die 

daarna zouden worden gesteld. Ik ben heel helder in wat ik ook zeg. We hebben een privaatrechtelijke overeenkomst, 

kunnen we achteraf nog sturen, kunt u er kennis van nemen staat een inspanningsverplichting in. Als wij van onze kant 



 

 

de stekker eruit trekken is dat op z’n zachts gezegd niet slim om te doen. Zou later nog misschien zelfs nog bij een 

Omgevingsvergunning alsnog Rijkswaterstaat een bezwaar indienen en dat de mast komt te vervallen komen wij daar 

niet in de problemen gaan we het zien. Nogmaals, Rijkswaterstaat heeft een zienswijze ingediend op basis van de door 

hun bedachte richtlijnen. Nou als Rijkswaterstaat daar al helder in is wie zijn wij dan om daar een eigen interpretatie 

aan te geven. Ik denk dat ik nu toch heel kort en helder ben geweest zoals ook de heer Heeren. 

 

De VOORZITTER: Nog eentje voor in de interruptiesfeer. De heer Heeren, ja. 

 

De heer HEEREN: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Als ik u goed interpreteer dan begrijp ik dat de gemeente een 

overeenkomst aangegaan is met Rosada waarin het niet mogelijk, op een moment dat het niet mogelijk was om in het, 

voor het bestemmingsplan een lichtmast daar te plaatsen met de consequentie dat daar boetes aan kunnen zitten. En 

daarom moet nu het bestemmingsplan aangepast worden en zet u bij de raad het mes op de keel om in te stemmen om 

onder die boete uit te komen. Klopt die redenering? 

 

De heer THEUNIS: Daar reageer ik dus totaal niet op. Het is uw verantwoordelijkheid om dit goed in procedure te 

brengen en niet de mijne.  

 

De VOORZITTER: Oké. Is er nog behoefte aan een tweede termijn van de zijde van u raad? Ik inventariseer even anderen 

dan de VLP-fractie. De heer Van Ginneken, Van Ginderen bedoel ik. Meneer Van Ginderen, ga uw gang, fractie CDA. 

 

De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, we zouden bijna vergeten dat het vandaag gaat om het bestemmingsplan. Het 

belang van een goed bestemmingsplan, dames en heren, en om zaken vooraf goed te regelen blijkt zeker, blijkt zeker 

deze week. Want ondertussen is er weer een nieuwe eigenaar van Rosada. En ik ben eerlijk gezegd de tel van 

voormalige eigenaren ondertussen alweer kwijt. Goed regelen is dus een zaak, een hele goede zaak. En ons inziens is 

hierin in dit bestemmingsplan wat voorligt zeker sprake. Dit bestemmingsplan, dames en heren, dat deugt. Dan nog 

even het amendement van de VLP waar we hier net een klein debat over hadden met de wethouder en de VLP. Wij 

hebben dat ook nog eens nagekeken en wij denken daar toch wel wat anders over dan de VLP, maar om andere 

redenen. En ik zal u uitleggen waarom. In de regels van het bestemmingsplan is opgenomen dat de te plaatsen mast 

moet voldoen aan het genoemde beoordelingskader. En dat beoordelingskader dat heet objecten langs autosnelwegen 

van het Ministerie. Daarnaast wordt gesproken over het toestaan van de mast. Maar dat is, dames en heren, nu nog niet 

aan de orde, het gaat om het bestemmingsplan. En nog niet om de vergunning van de concrete mast, dat is heel wat 

anders. Wij hebben in de Commissie gezegd dat we het belangrijk vinden dat de mast geen onveilige situaties mag 

veroorzaken. Er was daarover nog een klein beetje hilariteit. Maar dames en heren, dat hoeft niet te betekenen dat we 

de mast onmogelijk moeten maken qua bestemming. Als je namelijk als raad bepaalt dat er geen mast mag komen die 

niet aan het beoordelingskader voldoet moet je erop kunnen vertrouwen dat het college ook een dergelijke mast niet 

vergunt, zo simpel is dat. Het zou pas een probleem zijn, echt een probleem kijk ik met name nu even de VLP aan als de 

mast niet voldoet niet aan het beoordelingskader en toch gevaarlijk is. Of als de VLP zou menen dat het onmogelijk is 

dat er een mast geplaatst wordt die aan het beoordelingskader kan voldoen. Maar dames heren, daar is op dit moment 

vanavond helemaal geen onderbouwing voor. Voorzitter, dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. Anderen nog voordat ik naar de heer Heeren kijk. Anderen nog van 

u raad in tweede termijn? Ik had niet geïnventariseerd. Nee? De heer Heeren nog behoefte aan een tweede termijn? 

 

De heer HEEREN: Mag ik even 1 minuut schorsen? 

 

De VOORZITTER: U mag 1 minuut schorsen. Ja. 



 

 

 

De VOORZITTER schorst de vergadering voor 1 minuut. 

 

De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 

 

De heer HEEREN: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb even met de mede-indiener gesproken om te kijken wat 

we hiermee deden naar aanleiding van de commentaren die we gehad hebben. Het ziet ernaar uit dat hij inderdaad 

geen meerderheid gaat halen. Wat wij naast de veiligheid ook nog expliciet even willen noemen is de lichtvervuiling die 

daardoor op gaat treden. Dat was in ieder geval een reden om hem, om toch wel in te gaan dienen maar gezien het feit 

dat we geen meerderheid krijgen en er later nog momenten komen om hem wel in te dienen trekken wij het 

amendement bij deze in.  

 

De VOORZITTER: Amendement nummer 1 is ingetrokken. Gaan we het dus niet over hebben. Dan denk ik dat we toe zijn 

aan besluitvorming, want er zijn geen andere sprekers die zich gemeld hebben. Dat betekent dat voorligt het stemmen 

over het bestemmingsplan De Stok fase 2 en 2a. Op dit punt een uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf? 

Niemand? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor het bestemmingsplan? Daarvoor hebben gestemd alle fracties bij 

unanimiteit aanvaard. 

 

b. Voorstel  29  Vitale Wijken en Dorpen derde tranche 
De VOORZITTER: Agendapunt 6.b het voorstel inzake Vitale Wijken en Dorpen derde tranche. Ik inventariseer even wie 

van u hierover in eerste termijn het woord wil. In elk geval de Roosendaalse Lijst voor een amendement in te dienen. De 

heer Aygün van het CDA voor een motie. En denk ik de heer Yap voor een andere motie. Dat in elk geval.  Zijn er nog 

anderen die in eerste termijn het woord hierover wensen? De heer Verhoeven. Oké, dan begin ik even met de fractie 

van de Roosendaalse Lijst de heer Goossens. Ga uw gang. 

 

De heer GOOSSENS: Voorzitter, drie jaar geleden begonnen we aan het programma Vitale Wijken en Dorpen. In een 

Werkgroep onder leiding van de wethouder werden een heleboel ideeën geuit en ruime kaders gesteld, het moet 

immers vanuit de bevolking zelf komen. Nu drie jaar laten staan we in de derde tranche, we hebben de derde tranche 

voorliggen. Er wordt geknipoogd naar een vierde tranche. We hebben vitaliteitskaarten, de bevolking, organisaties en 

ondernemers pakken de handschoen goed op. Ze gaan zelf aan de slag en willen zelf met onze hulp de leefomgeving 

vitaler maken. Voorzitter, goed dat we als raad niet elk idee willen uitkauwen. Geef vertrouwen aan bewoners om met 

onze hulp zelf aan de slag te gaan. De Rembrandtgalerij nu barst van de energie. Met dit amendement willen de 

indieners graag een 90.000 euro vrijmaken voor een revitalisering van de Rembrandtgalerij zodat het mogelijk totale 

investeringsbedrag 110.000 euro wordt. Hiermee kan de wethouder met de bewoners en ondernemers direct aan de 

slag en hopen we in het najaar de eerste vruchten te kunnen zien. Voorzitter, ik dien graag het amendement in.  

 

De VOORZITTER: Ga uw gang.  

 

De heer GOOSSENS: Het amendement Vitale Wijken en Dorpen – Extra budget ten behoeve van de derde tranche 

Vitaliteitsacties. Besluit:  Beslispunt 1 en 2 te vervangen voor 300.000 euro beschikbaar te stellen uit de 

Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen ten behoeve van de derde tranche Vitaliteitsacties en dit te verwerken in 

de begrotingswijziging. Twee, de gewijzigde begrotingswijziging vast te stellen. Namens de Roosendaalse Lijst, de VLP, 

PvdA, CDA, VVD, SP en Nieuwe Democraten. 

 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 2. Heet “Vitale Wijken en Dorpen - Extra budget ten behoeve van 

de derde tranche Vitaliteitsacties” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Vervolgens is het woord aan de heer 

Aygün van de fractie van het CDA.  



 

 

 

De heer AYGÜN: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, tijdens de Commissie hebben wij al aangegeven dat wij instemmen 

met het budget ten behoeve van Pius X. Ook hebben wij net als andere partijen aangegeven dat wij het bedrag van 

20.000 euro ten behoeve van vitalisering van de Rembrandtgalerij dat wij dat te weinig vinden. Ook net heeft mijn 

collega de heer Goossens een amendement ingediend die wij ook samen mede indienen. Voorzitter, nu de 

aangekondigde motie die wij ook vorige week doorgestuurd hebben naar de raad. Wij hebben de motie eerder 

doorgestuurd zoals gezegd. Als we het hebben over Vitale Wijken en Dorpen weten we dat iedere wijk anders is. Iedere 

week heeft andere wensen en andere behoeften. Zo zien we ook dat niet ieder project binnen het raadsvoorstel Vitale 

Wijken en Dorpen draagvlak heeft onder de bevolking. Dan nog even uitleggen hoe die motie is ontstaan. Onze fractie 

heeft regelmatig contacten met inwoners. Het kan niet zo zijn dat wij onze oren dichtsluiten voor geluiden of signalen 

uit de samenleving. Mensen in verschillende wijken geven aan dat het plaatsen van picknicktafels in bepaalde delen in 

de wijk een vooruitgang zal betekenen voor ontmoeten en ontspannen. Bovendien vindt onze fractie dat dit ook 

laagdrempelig is voor vele mensen. Ik heb ook in de e-mail vermeld richting de raad dat er ook nadelige effecten te 

voorzien zijn, onder andere vandalisme, het risico dat het een hangplek zou kunnen worden en het schoonhouden. Wij 

vinden dat buurtpreventie en inwoners hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Daarnaast is het schoonhouden van de 

picknickruimte een verantwoordelijkheid van de gebruikers. Dit is tevens de reden waarom wij willen dat we eerst met 

een pilot beginnen en niet overal een picknicktafel weg willen zetten. Wij zijn van mening dat als de pilot lukt, als het de 

inwoners lukt het gebied schoon, heel en veilig te houden dat dan de pilot geslaagd is. Voorzitter, wat we niet willen is 

dat we alleen maar focussen op de nadelige effecten uiteraard. Wensen van burgers en onze inwoners die moeten wij 

niet zomaar opzij leggen. Wij vinden dat de inwoners de kans moeten krijgen om zelf de verantwoordelijkheid op zich te 

kunnen nemen. Het woon- en leefkwaliteit van onze inwoners wordt mede bepaald door de mate waarin de gemeente 

kan en wil voldoen aan de wensen van onze inwoners. Voorzitter, dan wil ik nu overgaan tot het indienen van de motie. 

 

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

 

De heer AYGÜN: Motie “Picknicken in de openbare ruimte”. Constaterende dat Vitale Wijken en Dorpen een van de 

hoofdthema’s is uit de bestuursovereenkomst 2014-2018 “Werken aan een evenwichtig Roosendaal”. Iedere wijk 

anders is, andere wensen en behoeftes heeft als het gaat om de woon- en leefomgeving. Ontmoeten en ontspannen 

onderdeel uitmaakt van de vitaliteit in de wijken en dorpen. Vanuit de inwoners van de wijk Kalsdonk, maar ook andere 

wijken en dorpen behoefte is aan ontmoeten en ontspannen in de vorm van picknicken in de openbare ruimte. 

Luitenpark hiervoor een geschikte locatie kan zijn. Deze mogelijkheid laagdrempelig, bovendien eenvoudig te realiseren 

is. Overwegende dat ontmoeten en ontspannen kan zorgen voor een verbeterd woon- en leefkwaliteit in wijken en 

dorpen en voor realisatie van picknickvelden niet veel budget noodzakelijk is. Een pilot in de wijk Kalsdonk als referentie 

kan dienen. Verzoekt het college een picknickmogelijkheid aan te bieden voor inwoners van Kalsdonk aan het 

Luitenpark, waarbij enkele picknicktafels worden geplaatst. Na een periode van 2 jaar te evalueren en indien succesvol 

uit te rollen naar andere gewenste locaties. De kosten hiervan te halen uit het budget dat beschikbaar wordt gesteld uit 

de Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen ten behoeve van de derde tranche Vitaliteitsacties. En gaat over tot de 

orde van de vergadering, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1 en heet “Picknicken in de openbare ruimte”, hij is onderdeel van de 

beraadslaging. De heer Brouwers, interruptie.  

 

De heer BROUWERS: Dank u wel, voorzitter. Een sympathieke motie. Allereerst de vraag van ja wij horen ook, komen 

ook wel eens in de wijken. Dus onze vraag is de behoefte zijn er ook verzoeken namens daar bij het college ingediend. 

Heeft u, kunt u daar iets over zeggen? Onze tweede vraag is van de buurtpreventie, die wordt nu gerund door 

vrijwilligers. Stel dat de buurtpreventie ophoudt te bestaan moeten dan ook die picknicktafels weg? Of hoe gaat dan de 

controle geregeld worden? En onze vraag is een evaluatie van 2 jaar wat ons betreft kan die veel sneller. 

 



 

 

De VOORZITTER: De heer Aygün. 

 

De heer AYGÜN: Ja, uw eerste vraag over of bij de gemeente vanuit de inwoners al iets aangevraagd is. Naar mijn weten 

niet. Uw tweede vraag dat ging over buurtpreventie als dat straks wegvalt. Juist in de motie willen wij door middel van 

de pilot aantonen dat de inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer. En als dat lukt gedurende de pilotperiode 

dan is het mogelijk om het alsnog voort te zetten, anders niet.  

 

De VOORZITTER: De heer Beesems, fractie Nieuwe Democraten. 

 

De heer BEESEMS: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn als Nieuwe Democraten erg benieuwd naar een aantal zaken. Eén, 

hoe zit het met het alcoholgebruik in de openbare ruimte? Kan dat, mag dat en hoe gaan wij dat eventueel controleren 

dan wel verbieden? Dat is de vraag aan de CDA-fractie. Daarnaast is het zo dat sommige culturen erg houden van open 

vuur bij een picknick. Ik zie daar in de motie niets van terug. Wel in de aanvulling van de PvdA. Dat geeft een hoop 

brandgevaar. Ik denk dat dat een probleem is. En voor de Nieuwe Democraten is gewoon het simpele feit dat we praten 

over picknicken een kleedje op de grond een mandje erbij en gewoon doen wat je altijd zou willen doen.  

 

De VOORZITTER: De heer Aygün. 

 

De heer AYGÜN: Voorzitter, uw eerste vraag over alcoholgebruik. Daarover kan ik zeggen dat dat volgens het reglement 

geldt als het daar mag dan wat mij betreft kan dat. Ja, ja het is namelijk zo alcoholgebruik waar het mogelijk is is het 

mogelijk. En uw tweede vraag over vuur in dit geval gaat het puur over picknicken, ik denk niet dat vuur aan bod komt, 

dat is niet van toepassing. 

 

De VOORZITTER: De heer Goossens. 

 

De heer GOOSSENS: Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen. De eerste vraag is eigenlijk gebeurt het al niet? In 

Nispen en de Wouwse Plantage zien we bewoners die van dikke bomen planken zagen en overal banken zetten onder 

andere bij het Roseven kun je ook lekker zitten, boterhammetje eten en zo. Het gebeurt al eigenlijk dus wat is dan het 

nut eigenlijk van een motie om dat nog eens een keer te gaan doen. Het gebeurt eigenlijk al. En of u dat ook zo ziet dat 

het al gebeurt. En de tweede vraag is eigenlijk van het hele programma Vitale Wijken en Dorpen straalt uit het moet 

vanuit die bewoners komen. En wat we met deze motie gaan doen is zeggen van we zetten daar iets weg en joh gaat dat 

lukken. Het zou veel sterker zijn als zoiets komt vanuit een groep bewoners die het idee hebben, die het onderhoud 

doen, die een beetje, die er ook lekker gaan zitten van gaan genieten. Die ook kijken van goh wordt er gehangen. Dan is 

het idee veel sterker. Wat vindt u daar zelf van om het vanuit die weg aan te vliegen van goh kijk of er een 

bewonersgroep komt met een idee die het misschien niet al geplaats kan krijgen wat wij denken dat al wel kan het dat 

ze daar hulp bij nodig hebben. En kunnen ze dat zo niet beter adopteren.  

 

De VOORZITTER: De heer Aygün. 

 

De heer AYGÜN: Voorzitter, dank u wel. Uw eerste vraag. Gebeurt het? Waarschijnlijk gebeurt het in Nispen en bevalt 

uitstekend en er zijn andere wijken die dat zelf ook willen daar kan ik kort over zijn. Uw tweede vraag vanuit de 

onderkant, vanuit de bewoners dat ben ik met u niet eens. Want ik vind dat wij volksvertegenwoordigers zijn. Wij 

hebben vaak contact met mensen er zijn mensen die het aankaarten bij de gemeente en tot nu toe blijkbaar is het niet 

gebeurd. En als volksvertegenwoordiger heb je ook de taak om te luisteren wat vanuit de samenleving leeft. En of het 

nou van mij komt of vanuit onze fractie het is vanuit de mensen zelf, vanuit de inwoners. Het is niet iets van de CDA-

fractie zelf maar het is iets van de inwoners zelf.  

 

De heer GOOSSENS: Maar als het dan mogelijk is waarom moeten we het dan via een motie hier gaan bekrachtigen zeg 



 

 

maar kunnen we niet eerst kijken van dat mensen zo’n aanvraag indienen met een wijkchef kijken van is er een 

mogelijkheid. En als het dan niet lukt dat we dan nog een motie maken. 

 

De heer AYGUN: Ja, kijk, ik denk dat u niet twijfelt dat er behoefte is, daar twijfelt u niet aan. En als 

volksvertegenwoordigers vind ik zelf dat wij de taak hebben om uit te komen voor die mensen die hebben aangegeven 

er behoefte aan te hebben. En het feit dat we met een pilot willen beginnen is puur en alleen om de nadelige effecten 

te vermijden en om die inwoners die bereid zijn om een picknicktafel te beheren, schoon te houden om die mensen de 

kans te geven om deze mogelijkheid te pakken. Dat is het doel van de hele motie.  

 

De VOORZITTER: Ja, oké. Ja, meneer Beesems nog eentje, het is een interruptie, kort. 

 

De heer BEESEMS: Dank u wel, voorzitter. Ik hoor het CDA zeggen dat zij de mogelijkheid willen  scheppen om te gaan 

picknicken, om picknicken toe te staan. In de hele motie komt niets voor over tafels en over banken, terwijl ik de CDA 

dat wel hoor noemen. Dus ik ken de strekking niet helemaal van de motie ten opzichte van de wensen van het CDA. 

 

De VOORZITTER: De heer Aygün. 

 

De heer AYGÜN: Ja, voorzitter, dan moet ik nog terug om uit te leggen dat dit echt iets is van de inwoners zelf. En de 

inwoners zelf geven aan het traditionele picknicken dat vinden ze oké, maar deze vorm van picknicken is uitnodigend en 

de mensen vinden dat erg fijn. 

 

De VOORZITTER: Oké, dank u wel meneer Aygün.  Wij gaan vervolgens naar de fractie van de PvdA, de heer Yap, die het 

woord neemt en waarschijnlijk een vuurtje gaat maken. 

 

De heer YAP: Voorzitter, zoals de heer Goossens van de Roosendaalse Lijst al heeft aangegeven zijn we al vele jaren 

bezig in onze wijken en dorpen. Ik meen dat het eerder leefbare wijken en dorpen heet, nu heet het Vitale Wijken en 

Dorpen. Goed bezig. Het raadsvoorstel laat dan ook keurig zien wat het overzicht is gelet op de afgelopen jaren en wat 

we de komende jaren nog gaan doen. We onderschrijven ook van harte het amendement wat door de heer Goossens 

net is ingediend ten aanzien van de Westrand ten aanzien van de Rembrandtgalerijen, voorzitter. Ja, ter aanvulling op  

hetgeen wat de heer Aygün van het CDA net heeft ingebracht. En uiteraard ook gelet op de vele contacten die onze 

fractie en de fractie van D66 en GroenLinks met de inwoners heeft hebben we ter inspiratie en we hebben het gisteren 

qua behoefte nogmaals ook nog eens gehoord met de presentatie van het Burgerakkoord door een van de burgers. Eén 

van de vele burgers meneer Schijvenaars die daarbij aanwezig was dat er behoefte is aan naast picknicken in de 

openbare ruimte pleiten wij ook voor aanvullend daarop voor de BBQ-hotspots in de openbare ruimte. En daarvoor 

hebben wij een motie geformuleerd samen met D66 en GroenLinks en we verzoeken het college dat ook uit te werken 

in die zin dat er diverse BBQ-hotspots worden aangeboden voor onze inwoners in onze wijken en dorpen. Voorzitter, 

dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Dank u, dank u zeer. Deze motie krijgt mee nummer 2 en heet “BBQ in de openbare ruimte”. Nou, dat 

was uw eerste termijn. Aan, u wethouder Theunis, de prachtige opgave, o nee meneer Verhoeven van de VVD gaat ook 

iets indienen. Ja, ga uw gang. 

 

De heer VERHOEVEN: Voorzitter, dank u wel. Ja, toch nog even een motivatie vanuit de VVD. Natuurlijk zijn we zeer 

positief gestemd betreffende de inbreng van de bewoners op de Rembrandtgalerij om deze nog levendig te maken. Het 

is weer een goede ontwikkeling vanuit Vitale Wijken en Dorpen laat dat duidelijk zijn. Met het voorliggend amendement 

kunnen vooral bewoners en de wethouder aan de slag om hier nog veel meer beleving uit te halen en vooral ook het 

opknappen van dit gebied. Belangrijk om te weten is dat er een aantal zaken betaald kunnen worden uit Vitale Wijken 

Dorpen zoals de 20.000 euro nu het geval is voor de galerij. Maar vergeet niet dat er vanuit het reguliere onderhoud ook 



 

 

nog geld moet komen, want de achterkant van de galerij blijkt een zorgenkindje. Slechte bestrating, verpaupering 

appartementen, zwerfvuil, drugsgebruik enzovoort. U kent het wel. En de afwatering op de galerij zelf daar is er ook 

zo’n een van de andere kant van de Rembrandtflat daar moet ook iets aan gebeuren. Voorzitter, de VVD wil hierbij 

aangeven dat we met extra gelden er nog niet zijn. Het is een en-en-verhaal in deze situatie. Voor de bewoners naar de 

bewoners toe dat die dat dus ook weten dat we de gelden die dus nu vrijgemaakt worden vanuit die Vitale Wijken en 

Dorpen dat er langs de andere kant ook nog iets moet gebeuren. Maar zeker wel een positief verhaal ook voor de 

woningen die op Stadsoevers straks gerealiseerd worden kunnen makkelijk gebruik maken van de winkels op de 

Rembrandtgalerij. Mooi verhaal. We willen graag weten wat eigenlijk de stand van zaken is betreffende reguliere 

onderhoud in dit gebied in combinatie met Vitale Wijken en Dorpen. Voorzitter, en dan de twee andere moties ik zou 

zeggen misschien dat wij volgend jaar toch een gelukkigste stad nummer 1 worden van Nederland, wie weet. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, dan is het woord aan wethouder Theunis. Ga uw gang.  

 

De heer THEUNIS: Aan mij de schone taak om wethouder Schenk nu te vervangen, hele opgave. Uiteraard heb ik 

intensief met haar overlegd voor zover dat dat mogelijk was, maar dat is gelukt. Even kort en krachtig het eerste 

amendement dat is al eerder in de Commissie, dat heeft al een grote meerderheid, dus uiteraard geen probleem. Wel 

aan toegevoegd de Westrand. En dan even een reactie vanuit mijn eigen portefeuille als het gaat om stedelijke 

ontwikkeling. Ik juich dat van die kant zeer, zeer toe. Wij moeten aandacht gaan schenken aan die Rembrandtgalerij 

daar is energie bij de bewoners maar dat is mijn eigen verantwoordelijkheid wij moeten ook tempo maken met de 

verdere ontwikkeling van die Rembrandtgalerij. Vorige week in de Commissie, vorige keer ook in de Commissie 

besproken naar aanleiding van het bestemmingsplan Stadsoevers dat wij vinden dat die wijk Stadsoevers een onderdeel 

is van de wijk Westrand, vinden dat die mensen hun boodschappen moeten gaan doen bij een winkelcentrum als de 

Rembrandtgalerij. Moeten we ook zorgen dat binnen een paar jaar het ook een winkelcentrum wordt wat we verder 

hebben ontwikkeld. Dat is mijn reactie daarop. De twee andere moties over de picknicktafels. Ook daarover zeer lang 

overlegd met wethouder Schenk die iets had van op zich ook geen bezwaar van, van we moeten de motie niet moeilijker 

maken dat het is. Zij is zeer bereid overigens niet uit Bestemmingsreserves om te kijken of wij daar misschien een of 

twee picknicktafels zouden kunnen wegzetten. Ik bedoel dat moet ook op, daar kunnen wij wel ergens een gaatje 

vinden. En als we beter opletten in de folders van de bouwkrantjes, dan moeten we daar nog wel een goede deal voor 

kunnen sluiten, lijkt mij. Dus dat moet op zich, dat meen ik serieus, dat moet op zich ook het probleem niet zijn. Ja, dan 

u voelt de spanning stijgen, dan over de BBQ’s natuurlijk van als je kijkt naar de drie indieners. Ja, dat was toch even een 

moeilijke opgave natuurlijk. Daar is enige fantasie bij nodig want ik zie dan ook mevrouw Koenraad daar staan bij de 

BBQ met haar lederen voorschort aan, de speklappen werpend op de BBQ, de heer Yap van de Partij van de Arbeid het 

vuurtje opstokend want dat is zijn kernkwaliteit. En de heer Raggers die met verve als volleerd barman de pilsjes 

inschenkt, dat alles verwachtingsvol toegekeken door de heer Aygün op zijn zojuist verworven picknicktafel die vol 

verwachting uitkijkt naar het pilsje met de speklap. Het is maar een voorbeeld hoor, dat, dat … Moet u verder niets, 

verder niet serieus nemen van wat dat betreft denk ik ja we kunnen niet genoeg hotspots hebben in Roosendaal. Laten 

we Roosendaal een grote hotspot maken.  

 

De VOORZITTER: Heel goed, iemand nog behoefte aan een tweede termijn? Niemand anders dan de heer Aygün. Oké, 

de heer Aygün. Sttt… wij zijn er zo doorheen. 

 

De heer AYGÜN: Voorzitter, dank u wel. Ik kan er heel kort over zijn. Het betoog van de wethouder zie ik als een 

toezegging dat hij de motie van de CDA overneemt en vandaar dat we de motie willen intrekken. 

 

De VOORZITTER: Ach, dat is nou jammer. Nee, dat is. Ja, ik, hou het nou spannend en breng hem nou in stemming. Ja, 

oké, oké. De motie is ingetrokken, ja. Ja, nee, dat is politiek. Motie nummer 1 is ingetrokken. Ik zie de indieners van 

motie 2 denken ja wij nou? U zet door? Tuurlijk? Ja, ik zou het ook doen. Goed. Nou, dan is dit de oogst. Wij gaan, wij 

gaan stemmen. Dat doen we eerst zoals u weet over het amendement, omdat het amendement het voorstel verandert 



 

 

als het wordt aangenomen. Het amendement nummer, nummer, sttt… nummer 2 inzake het “Extra budget ten behoeve 

van die derde tranche Vitaliteitsacties”. Op het stuk van het amendement een uwer behoefte aan een stemverklaring? 

De heer, ja ik ben geen 18 meer, de heer Missal, ja.  

 

De heer MISSAL: Over de motie, of amendement, neem me niet kwalijk. 

 

De VOORZITTER: Het gaat nu over amendement nummer 2. Ja, niemand daarover? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor 

dit amendement? Voor dit amendement heeft u met z’n allen gestemd bij unanimiteit aanvaard. Dan gaan wij stemmen 

over het aldus gewijzigde moedervoorstel conform het aangenomen amendement. Ook hier behoefte aan een 

stemverklaring een uwer? Niemand? Wie is voor het geamendeerde voorstel? Daarvoor hebben gestemd ook alle 

fracties bij unanimiteit aanvaard.  

 

De VOORZITTER: Dan resteert motie nummer 2 “BBQ in de openbare ruimte”. De heer Missal. 

 

De heer MISSAL: Ja, daar wilde ik op reageren. De SP vindt het beter dat dit soort initiatieven vanuit de bewoners zelf 

komen, omdat wij vinden dat er meer draagvlak is en dan kunnen wij ook precies weten waar dit soort dingen moeten 

komen en niet van bovenaf. De SP gaat dit dus niet steunen.  

 

De VOORZITTER: Anderen nog van u een stemverklaring op dit stuk? Niemand? Dan gaan wij stemmen over motie 

nummer 2. Wie is voor deze motie? Voor deze motie hebben gestemd alle fracties met uitzondering van de fractie van 

de SP. De motie is aanvaard.  

 

7.  C-CATEGORIE 
Er zijn geen onderwerpen ter bespreking geagendeerd. 

 

8. Sluiting 
De VOORZITTER: Goed, dames en heren dan niets meer aan de orde zijnde denk ik of dat weet ik eigenlijk wel zeker 

kunnen wij deze raadsvergadering sluiten.  Ik kijk even naar de heer Verhoeven als voorzitter van de Commissie 20.30 

uur wilt u met de Commissievergaderingen beginnen. Ik sluit de raadsvergadering en de Commissievergadering begint 

om 20.30 uur. 

 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.20 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 8 juni 2017 

 

De griffier,                                                         De voorzitter, 
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